
SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ČÍSLO 34 AŽ 44 

V ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA ROK 2021 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE DNE 29.03. 2021 

 Č. USNESENÍ 301/2021: 

 
Rozpočtové opatření číslo 34 

Na základě požadavku finančního odboru na zapojení finančních prostředků – vratky průtokové dotace z OP VVV 

(Šablony II) od ZŠ a MŠ T. G. Masaryka ve prospěch nedaňových příjmů a běžných výdajů finančního odboru k vrácení 

účelové dotace v rámci finančního vypořádání ukončeného projektu v roce 2020: 

• zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1095 – Ostatní přijaté vratky transferů – FV (NZ/UZ 103133063   1.868,23 Kč) 

 (NZ/UZ 103533063 10.586,77 Kč) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 2229 – Ostatní přijaté vratky transferů + 12.455,00 Kč 

§ 6402 – Finanční vypořádání minulých let 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2742 – Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů ústřední úrovně 

 (NZ/UZ 103133063   1.868,23 Kč) 

 (NZ/UZ 103533063 10.586,77 Kč) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 5364 – Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů ústřední úrovně + 12.455,00 Kč 

§ 6402 – Finanční vypořádání minulých let 

 
Rozpočtové opatření číslo 35  

Zapojení účelové neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci výzvy Šablony III 

na projekt „MŠ Větrná – ŠABLONY III“ ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů příspěvkové organizace MŠ Větrná: 

• zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1113 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu (NZ/UZ 103133063   67.735,96 Kč) 

   (NZ/UZ 103533063  383.837,04 Kč) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu + 451.573,00 Kč 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3846 – Neinvestiční transfery zřízeným PO  (NZ/UZ 103133063  67.735,96 Kč) 

     (NZ/UZ 103533063 383.837,04 Kč) 

odpovědné místo 203 – MŠ Větrná 

položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 451.573,00 Kč 

§ 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání 

 
Rozpočtové opatření číslo 36  

Zapojení investiční dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 

(IROP) na financování projektu „Cyklostezka – trasa E, úsek Nádražní – Dukelská“ na splátku úvěru u KB, a. s. (5.911.139 Kč) 

a ve prospěch zůstatku základního běžného účtu (7.564.710,67 Kč) v celkové výši 13.475.849,67 Kč (výdaje byly 

předfinancovány částečně z přijatého úvěru a částečně z rozpočtu města): 

• zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1113 – Ostatní neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu (NZ/UZ 1071 17015 ve výši  756,25 Kč) 

 (NZ/UZ 1075 17016 ve výši 12.856,25 Kč) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu + 13.612,50 Kč 

• zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1114 – Ostatní inv. přijaté transfery ze státního rozpočtu (NZ/UZ 1071 17968 ve výši 747.902,07 Kč) 

(NZ/UZ 1075 17969 ve výši  12.714.335,10 Kč) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu + 13.462.237,17 Kč 

• úprava financování 
akce/účel 8037 – Uhraz. splátky dl. přij. půjč. prostř. – KB, a. s. – financování dot. a dalších inv. akcí v období 2017–2022 

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 8124 – Uhraz. splátky dl. přij. půjč. prostř. - 5.911.139,00 Kč 

• úprava financování 
akce/účel 8016 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech - 7.564.710,67 Kč 



 
Rozpočtové opatření číslo 37  

Zapojení neinvestiční dotace z Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2021 ve prospěch zvýšení 

rozpočtu běžných výdajů příspěvkové organizace Domov pro seniory Hvízdal České Budějovice: 

• zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1101 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů (UZ 13305) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů + 54.590.000,00 Kč 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3714 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (UZ 13305) 

odpovědné místo 264 – Domov pro seniory Hvízdal  

položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 54.590.000,00 Kč 

§ 4350 – Domovy pro seniory 

 
Rozpočtové opatření číslo 38 

Zapojení neinvestiční dotace z Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2021 ve prospěch zvýšení 

rozpočtu běžných výdajů příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Staroměstská České Budějovice: 

• zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1101 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů (UZ 13305) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů + 31.380.000,00 Kč 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3715 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (UZ 13305) 

odpovědné místo 265 – Centrum sociálních služeb Staroměstská  

položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 31.380.000,00 Kč 

§ 4350 – Domovy pro seniory 

 
Rozpočtové opatření číslo 39 

Zapojení neinvestiční dotace z Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2021 ve prospěch zvýšení 

rozpočtu běžných výdajů příspěvkové organizace Domov pro seniory Máj České Budějovice: 

• zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1101 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů (UZ 13305) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů + 44.833.000,00 Kč 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3716 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (UZ 13305) 

odpovědné místo 266 – Domov pro seniory Máj  

položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 44.833.000,00 Kč 

§ 4350 – Domovy pro seniory 

 
Rozpočtové opatření číslo 40 

Zapojení účelové neinvestiční dotace z Jihočeského kraje v rámci projektu „Podpora sociálních služeb v Jihočeském 

kraji V“ na zajištění sociální služby Azylové domy na období 2019–2022 v celkové výši 2.289.952,15 Kč dle schválené 

monitorovací zprávy a žádosti o platbu č. 4 za období 1. 7. 2020 – 31. 12. 2020 ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů 

příspěvkové organizace Jeslová a azylová zařízení České Budějovice: 

• zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1101 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů (NZ/UZ 1041 13013 ve výši    195.878,45 Kč) 

 (NZ/UZ 1045 13013 ve výši 1.664.966,86 Kč) 

 (NZ/UZ 1041 00106 ve výši      97.939,23 Kč) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů + 1.958.784,54 Kč 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části (ID 9824836) 
akce/účel 3938 – Neinvestiční transfery zřízeným PO  (NZ/UZ 1041 13013 ve výši    195.878,45 Kč) 

 (NZ/UZ 1045 13013 ve výši 1.664.966,86 Kč) 

 (NZ/UZ 1041 00106 ve výši      97.939,23 Kč) 

odpovědné místo 261 – Jeslová a azylová zařízení 

položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným PO + 1.958.784,54 Kč 

§ 4374 – Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny 

 

 

 

 

 



• zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1101 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů (NZ/UZ 1041 13013 ve výši    33.116,76 Kč) 

 (NZ/UZ 1045 13013 ve výši 281.492,47 Kč) 

 (NZ/UZ 1041 00106 ve výši   16.558,38 Kč) 

 

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů + 331.167,61 Kč 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části (ID 7532777) 
akce/účel 3938 – Neinvestiční transfery zřízeným PO  (NZ/UZ 1041 13013 ve výši   33.116,76 Kč) 

 (NZ/UZ 1045 13013 ve výši 281.492,47 Kč) 

 (NZ/UZ 1041 00106 ve výši   16.558,38 Kč) 

odpovědné místo 261 – Jeslová a azylová zařízení 

položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným PO + 331.167,61 Kč 

§ 4374 – Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny 

 
Rozpočtové opatření číslo 41 

Na základě požadavku odboru sociálních věcí na zapojení státního příspěvku na výkon pěstounské péče pro rok 2021 

poskytnutého Úřadem práce České republiky na zvýšení rozpočtu běžných výdajů na výkon pěstounské péče: 

• zvýšení rozpočtu v příjmové části  
akce/účel 1113 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (UZ 13010) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu + 48.000,00 Kč 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3464 – Nákup ostatních služeb – výkon pěstounské péče (UZ 13010) 

odpovědné místo 106 – odbor sociálních věcí 

položka 5169 – Nákup ostatních služeb + 48.000,00 Kč 

§ 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství  

 
Rozpočtové opatření číslo 42 

Zapojení neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z programu Zachování a obnova historických hodnot I na financování 

projektu „České Budějovice – oprava válečných hrobů obětí světových válek“ na hřbitově sv. Otýlie ve prospěch zvýšení 

rozpočtu běžných výdajů finančního odboru na nespecifikované rezervy (výdaje byly předfinancovány z rozpočtu města): 

• zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1113 – Ostatní neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu (UZ 07001)   

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu + 872.168,00 Kč 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2578 – Nespecifikované rezervy 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy + 872.168,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 
Rozpočtové opatření číslo 43 

Na základě požadavku odboru školství a tělovýchovy na navýšení neinvestičního příspěvku na provoz příspěvkové 

organizace ZŠ a MŠ T. G. Masaryka na plat školního psychologa zapojením nespecifikované rezervy běžných výdajů 

finančního odboru (v rámci úpravy rozpočtu dochází k navýšení závazného ukazatele mzdy a náhrady za dočasnou pracovní 

neschopnost): 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 2567 - Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 

odpovědné místo 236 – ZŠ a MŠ T. G. Masaryka 

položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím + 209.000,00 Kč 

§ 3113 – Základní školy 

• snížení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2578 – Nespecifikované rezervy 

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 209.000,00 Kč  

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 

 

 

 



Rozpočtové opatření číslo 44 
Na základě požadavku odboru správy veřejných statků o navýšení rozpočtu běžných výdajů na nákup drobného 

dlouhodobého hmotného majetku – lavičky, herní prvky, mobiliář (340.000 Kč) a ostatních služeb – nové výsadby 

(370.000 Kč) na nákup 45 truhlíků včetně nové výsadby k umístění na zábradlí Zlatého mostu, mostů v ul. Kanovnická, 

U Černé věže, Kněžská, Resslova, Krajinská, zábradlí lávky u Rabštejnské věže, zábradlí u hotelu Budweis a na letní výsadbu 

stávajících nádob v centru města, na sídlišti Vltava, Šumava a v parku v Háječku zapojením nespecifikované rezervy běžných 

výdajů finančního odboru: 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 2296 – DDHM – lavičky, herní prvky, mobiliář  

odpovědné místo 115 – odbor správy veřejných statků 

položka 5137 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek + 340.000,00 Kč 

§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 2338 – Nákup ostatních služeb – nové výsadby  

odpovědné místo 115 – odbor správy veřejných statků 

položka 5169 – Nákup ostatních služeb + 370.000,00 Kč 

§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 

• snížení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2578 – Nespecifikované rezervy 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 710.000,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 

 


